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BULTENi

İLÇEMİ GEZİYORUM HİZMETİ GÖRÜYORUM

SAĞLIK BAKANI MÜEZZİNOĞLU: 
“HASTANE İNŞAATI SÜRECEK” 

Sultangazi Belediyesi; ilçeye kazandırdığı projeleri tanıtmak ve ilçe halkının 
görüşlerini almak amacıyla “İlçemi Geziyorum, Hizmeti Görüyorum” 
projesini başlattı. Proje kapsamında ilçe sakinleri yapımı devam eden 
hizmet kompleksleri, altyapı, çevre düzenlemeleri ve tematik parkları 
yakından inceleme imkanı buluyor.

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu, beraberindeki 
Kosova Sağlık Bakanı Ferit 
Agani ve Arnavutluk Sağlık 
Bakanı Halim Kosova ile birlikte 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay’ı makamında ziyaret 
etti. Sultangazi’de yaşanan 
hızlı değişimden memnuniyet 
duyduklarını ifade eden Bakan 
Müezzinoğlu, Sultangazi’de 
yapımına başlanan 600 Yataklı 
Devlet Hastanesi’nin kısa 
zamanda tamamlanacağının 
bilgisini verdi. 

SULTANGAZi’NiN BALKONLARI SULTANGAZi’NiN BALKONLARI 

Sultangazi Belediyesi, ilkbaharın gelişini Sultangazililere saksı 
saksı çiçekler dağıtarak kutluyor. İlçe genelinde sürdürülen 
programla yıldız, sardunya ve begonya çiçekleri Sultangazililerin 
balkonlarını süslüyor. Öte yandan mahalle sakinleri ve esnafla 
da bir araya gelen Belediye Başkanı Cahit Altunay, ilçeye yönelik 
görüş, öneri ve sorunları dinliyor. 

Mahallelerinize yıldız, begonya ve sardunya çiçekleriyle konuk oluyoruz

Hayata geçirilen vizyon projelerle Sultangazi 
Belediyesi geleceğe emin adımlarla yürüyor

ÇiÇEKLERLE DONATILIYOR ÇiÇEKLERLE DONATILIYOR 

4 YILDA 400 YATIRIM

SULTANGAZi KENT 
ORMANLARI’NDA 
YAZ KEYFi

iSMETPAŞA 
MAHALLESi'NE 
AHTAPOT VE GEMi 
OYUN GRUBU

Yaz aylarının gelmesiyle Mimar Sinan ve 
Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanları’na ilgi 
de arttı. Özellikle haftasonu tatillerinde 
şehir stresinden uzaklaşmak ve keyifli 
vakit geçirmek isteyenler için Sultangazi 
Kent Ormanları ilgi odağı oldu. 

İsmetpaşa Mahallesi’nde inşa 
edilen parkta, dekoratif aydınlatma 
direkleri, kaya bahçeleri, ahtapot ve 
gemi oyun grubunun yanısıra, fitness 
alanı da bulunuyor. Parkta ayrıca 20 
metrekarelik havuz yer alıyor.
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Sultangazi Bülteni

4 DÖNEMDE DEĞİL 4 YILDA 400 YATIRIM

Sultangazi Belediyesi, 4 yılda ilçenin 
gelişimine yönelik yaptığı yatırımları ve 
çalışmaları düzenlediği programda tanıttı. 
“4 Dönemde Değil, 4 Yılda 400 Yatırım” 
sloganıyla düzenlenen programda Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, hayata 
geçirilen vizyon ve dönüşüm projeleri 
hakkında bilgi verdi. Başkan Altunay, 
“Göreve geldiğimizde Sultangazi’yi geleceğe 
hazırlamak için durmadan, yılmadan çalıştık. 
‘Önce Sultangazi’ dedik. Hayata geçirdiğimiz 
vizyon projelerle birlikte ilçemiz için fırsatları 
kovaladık. Hep daha iyiyi hedefledik” diye 
konuştu.

50. Yıl Kültür Merkezi'nde Sultangazi Belediyesi’nin 4 yılda kazandırdığı hizmetleri anlatan sergi açıldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
göreve geldiği günden bu yana hayata 
geçirilen vizyon ve dönüşüm projeleri 

ile yapılan çalışmaları Sultangazililerle 
paylaştı. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
programa Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, AK Parti İlçe Başkanı Murat Atım, 
Belediye ve İl Genel Meclis üyeleri, Küçükköy 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erkan Kaya, 
çeşitli kurumların temsilcileri, sivil toplum 
kuruluşları ile  muhtarlar, belediye çalışanları 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“İLK GÜNKÜ HEYECANLA ÇALIŞIYORUZ”
Program, Sultangazi Belediyesi’nin 4 yılda 
hayata geçirdiği projeleri anlatan sinevizyon 
gösterisiyle başladı. Programda konuşan 
Belediye  Başkanı Cahit Altunay, “4 Dönemde 
Değil, 4 Yılda 400 Yatırım” gerçekleştirdiklerini 
belirterek, ilçenin gelişimi için ilk günkü 
heyecanla çalıştıklarını söyledi.
Sultangazi Belediyesi yeni kurulduğunda 434 
bin nüfuslu bir ilçe devraldıklarını kaydeden 
Başkan Altunay, “Kuruluş aşamasında 
ekibimizle çok çileli günler geçirdik. İlçenin 
kasasında bir para yoktu ve sırtında birçok 
sorun ve problem vardı. Üstelik 45 milyon 
TL’lik bir borcu da devralmıştık. Ekibimizle 
gece gündüz çalıştık. 8 ay içerisinde bu borç 
yükünden kurtulurken bir çok projeleri de hızla 
hayata geçirdik” dedi.
Sultangazi’de sorunların çözüme 
kavuşturulmasına başlandığını ifade Başkan 
Altunay şunları söyledi:
“Sultangazi’de büyük değişimler yaşanıyor. 
‘Önce Sultangazi’ dedik. Hayata geçirdiğimiz 
vizyon projelerle birlikte ilçemiz için fırsatları 
kovaladık. Hep daha iyiyi hedefledik. İlçede 
yağmur suyu kanalları yapılıyor, ana arter ve ara 
sokaklar hızla asfaltlanıyor. Kabloları yer altına 

indirme çalışmaları başlattık ve bu çalışmalar 
tüm hızıyla devam ediyor. İlçe geneline 100 
yeni park yaparak, park sayısını 195’e yükselttik. 
Yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmalarıyla 
kişi başına düşen yeşil alanı 0.2 metrekareden, 
25 kat artırarak 5 metrekareye çıkardık.
Alibey Havzası’nda ilk adımda Hacı Bektaş-ı 
Veli Kent Ormanı’nı hizmete açtık. Sonraki 
adımımız ise Mimar Sinan Kent Ormanı oldu. 
Toplam 1620 dönümü kapsayan Sultangazi 
Kent Ormanları, yalnız ilçe halkına değil; 
İstanbul geneline hitap eden  mesire alanı oldu. 
Yine Mimar Sinan Kent Ormanı’nda hayata 
geçirdiğimiz hobi bahçeleri ve İzci Kampı’nda 
hem büyüklerin hem de küçüklerin doğayla iç 
içe olmasını sağladık.

VİZYON PROJELER
İlçemize yeni vizyon katacak Belediye Hizmet 
Kompleksi'nin inşasına ilk kazmayı Eylül 
2011’de vurduk. Hizmet kompleksini bu yıl 
hizmete açmayı planlıyoruz. Komplekste, 
belediye hizmet birimlerinin yanısıra, düğün 
ve nikah salonları, zemin altı otoparklar da yer 
alıyor. Diğer önemli projemiz ise her mahallede 
yapımını düşündüğümüz yedi yıldızlı çok 
fonksiyonlu kapalı pazar alanları. Bunlardan 
üçünün temelini Sultançiftliği, 50. Yıl ve 
İsmetpaşa mahallelerimizde attık. Haftanın belli 
günlerinde pazar alanı olarak hizmet verecek 
bu tesisler ayrıca İSMEK, aile sağlığı merkezi, 
kurban kesim merkezi, afet merkezi, otopark 
ve sosyal donatı alanlarıyla Sultangazililerin 
hizmetinde olacak.”
Başkan Altunay, diğer kamu kuruluşlarının 
Sultangazi’deki yatırımlarının da  sıkı takipçisi 
olduklarını belirterek, 600 yataklı Devlet 
Hastanesi projesinin devam edeceğinin altını 
çizdi. Başkan Altunay; “Sağlık Bakanlığı’ndan 
sözünü aldık; yeni müteahhitle çalışmalar 

hız kesmeden devam edecek. Esentepe 
Mahallesi’nde kültür merkezinin inşaatına 
başlandı. Yunus Emre Mahallesi’nde kültür 
merkezinin inşaatının temeli kısa bir süre sonra 
atılıyor. Gazi Mahallesi’nde Yaşlı Bakım ve 
Huzur Evi, Hükümet Konağı, Müftülük Binası, 
Uygulama Oteli İle Turizm Meslek Lisesi’nin 
inşaatları ise başladı ve yapım çalışmaları devam 
ediyor. Sağlık hizmetlerine öncelik verdik. 
Periyodik aralıklarla düzenlediğimiz seminerlerde 
binlerce kişiye sağlık alanında eğitim verdik. 
Yaptığımız çalışmalarla ilçemizdeki 12 olan Aile 
Sağlığı Merkez sayısı 24’e ulaştı. Eğitime yönelik 
yatırımlar her zaman önceliklerimiz arasında 
yer aldı. 34 okul arsası ürettik ve bunları Milli 
Eğitim Bakanlığı’na tahsis ettik. 2009-2013 
yılları arasındaki 4 yıllık kısa süreçte 7 okul ve 
bir de okul ek binası inşa edilmesine önayak 
olduk. Halen 4 okulun ve 3 de okul ek binasının 
yapımı devam ediyor. 4 yeni okulun ise ihalesi 
tamamlandı ve yapımına başlanıyor.

BÜYÜK DÖNÜŞÜM PROJELERİ
Başkan Altunay, ayrıca “Hizmet Yerinde 
Görülür” projesi ile de tüm Sultangazililere 
hizmet alanlarını gezdirdiklerini söyledi.  
İstanbul’da uygulamaya geçecek 4 yeni projenin 
Sultangazi’nin kuzeyinden geçeceğine değinen 
Başkan Altunay, “Kanal İstanbul, İki Yeni Şehir, 
Havaalanı ve Üçüncü Boğaz Köprüsü yolu ile de 
Sultangazi ilçemiz merkezi bir konuma geliyor. 
Artık İstanbul’un ‘merkezi’ olarak anılacağız. Tüm 
gayretimiz çabamız daha güzel bir Sultangazi 
için” dedi.
“Çok daha büyük hedeflere hızla koşuyoruz” 
diyen Başkan Altunay, “Ekibimizle beraber 
sizden aldığımız güç ve inançla çalışıyoruz. 
Sizlerin teveccühü ve yakınlığı bizleri bu 
noktalara getirdi. Her zaman ilçemiz için azim 
ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz”  şeklinde 
sözlerini tamamladı. Program, Sultangazi 
Belediyesi’nin 4 yılda kazandırdığı hizmetleri 
anlatan serginin gezilmesiyle son buldu.
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4 YILDA 400 YATIRIM

2012 FAALiYET RAPORU KABUL EDiLDi

ALTYAPI ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Sultangazi Belediyesi 2012 Faaliyet Raporu Belediye Meclisi tarafından kabul edildi. Belediye Meclisi'nde konuşma yapan Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi için gayret içinde çalıştıklarını belirterek, “Aydınlık yarınları inşa etmenin mücadelesini veriyoruz. Hizmet 
bayrağını devralışımızın 4. yılını bitirdik. İlçemizin geleceği, Sultangazi Belediyesi’nin gerçekleştirdiği yatırımlarla belirleniyor. Hayata geçirdiğimiz 
vizyon projelerimizle şehircilik adına yenilikler gerçekleştirirken, insana verilen değerin önemini bir kez daha ortaya koyuyoruz” dedi. 

İlçe genelinde birçok sokakta asfalt serimi, bordür ve kaldırım çalışmaları yapılıyor.

Sultangazi Belediyesi, Nisan ayı meclis 
toplantısı yapıldı. Meclis toplantısının en 
önemli gündem maddesi olan 2012 yılı 

faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
Meclis Başkanı Avukat Abdullah Güler’in 
başkanlık ettiği toplantıda faaliyet raporu 
oylamaya sunulmadan önce Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, belediye çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. 
Sultangazi Belediyesi olarak 4 yılı geride 
bıraktıklarını belirten Başkan Altunay, “Hizmet 

bayrağını devralışımızın 4. yılını bitirdik. Aydınlık 
yarınları inşa etmenin mücadelesini veriyoruz 
İlçemizin geleceği, Sultangazi Belediyesi’nin 
gerçekleştirdiği yatırımlarla belirleniyor. Hayata 
geçirdiğimiz vizyon projelerimizle şehircilik adına 
yenilikler gerçekleştirirken, insana verilen değerin 
önemini bir kez daha ortaya koyuyoruz” dedi.   
İlçedeki altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini 
kaydeden Başkan Altunay, “Belediyemizin; altyapı 
kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirdiği projeler 
neticesinde Sultangazi’de sorunlar çözüme 

Sultangazi Belediyesi’nin altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. 
İlçede yağmur suyu kanalları yapılıyor, ana arter ve ara sokaklar hızla 
asfaltlanıyor. Kabloları yer altına indirme çalısmaları başlatıldı ve bu 

çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 

ELEKTRİK KABLOLARI YER  ALTINA ALINIYOR
Sultangazi Belediyesi ilçenin önemli sorunları arasında yer alan elektrik 
kablolarının yer altına alınması için çalışmalarını hızlandırdı. Bu amaçla 
Sultangazi Belediyesi, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ile imzaladığı 
protokolle elektrik hatlarının yer altına alınması işini üstlendi. 
Protokoller kapsamında havai hatların yer altına alınması için çalışmalar 
başlatan Sultangazi Belediyesi, sokaklara Avrupa standartlarını getirmeyi 
hedefliyor.

300.308 ton asfalt serimi ve asfalt yama çalışması yapıldı.

489.710 m2 kilit taşı imalatı ve tamiri yapıldı.

215.483 metre bordür imalatı ve tamiri yapıldı.

7 bin 805 metre yağmur suyu kanalı döşendi.

28 bin 154 adet baca ve ızgara temizliği yapıldı.

96.000 metre elektrik kablosu hattı döşendi.

79 noktada toplam 581 metre hız kesici yerleştirildi.

BAŞKANDAN
Saygıdeğer Sultangazililer;

Günlük hayat ritmimiz hızlı bir 
tempoda sürüyor. Çoğu zaman 
başımızı kaldırıp etrafımızdaki 
güzelliklere bakmaya zamanımız 
olmuyor. Sokağımızda 
yaprağını filizlendiren bir ağaç, 
komşumuzun balkonundaki 
saksıda açan bir çiçek 
dikkatimizden kaçabiliyor.

Bizde ilkbaharın coşkusunu 
sizlerle birlikte paylaşmak 
istedik. Ellerimize aldığımız 
yıldız, sardunya ve begonya 
çiçekleriyle sizlerin misafiri 
oluyoruz. 

Balkonlarınızda, evlerinizin 
bir köşesini süsleyecek 
bu çiçeklerin hayatlarınıza 
renk katmasını istiyoruz. Bu 
ziyaretleri de fırsat bilerek 
sizlerin görüş, şikayet ve 
önerilerinizi almak istiyoruz. 

Sultangazi için geliştirdiğimiz 
ve gerçekleştirdiğimiz projeleri 
anlamlı kılan, tüm bu projelerin 
Sultangazili hemşehrilerimizle 
birlikte hayata geçiriliyor 
olmasıdır.

Sultangazi’yi bir ortak payda 
haline dönüştürüp, kalbi bu 
güzel ilçe için atan insanların el 
birliği, güç birliği sağlamasıdır.

Her türlü siyasi mülahazanın 
ötesinde, Sultangazi için hep 
daha yükseğe, hep daha 
iyiye, elele, birlikte yürümek 
zorundayız. 

Biz bu bilinçle çalışıyoruz, bu 
bilinçle çalışacağız.

Sultangazimiz'i gelecek güzel 
günlere çalışarak, terleyerek 
ve bu ilçe için tüm imkanları 
seferber ederek hazırlıyoruz. 

Sultangazili hemşehrilerimizin 
hakkını teslim ettiği bir gerçek, 
bu gerçeğe eklenen bir umut, bir 
beklenti var ortada:

Bugüne kadar hep çalıştık, yine 
çalışacağız...

Cahit ALTUNAY | Belediye Başkanı

kavuşturulmaya başlandı. Aynı zamanda ilçede 
büyük bir değişim yaşanıyor. İlçede yağmur 
suyu kanalları yapılıyor, ana arterler, ara sokaklar 
hızla asfaltlanıyor. Kabloları yer altına indirme 
çalışmaları başlatıldı ve bu çalışmalar tüm hızıyla 
devam ediyor” diye konuştu.  
Meclis’te bulunan siyasi parti temsilcileri de 
söz alarak faaliyet raporu hakkında görüş ve 
önerilerini sundu. Konuşmaların ardından 
Sultangazi Belediye Meclisi 2012 faaliyet 
raporunu oy çokluğu ile kabul etti.



w
w

w
.s

ul
ta

ng
az

i.b
el

.t
r

4

Sultangazi Bülteni

ViZYON PROJELERLE SULTANGAZi GELECEĞE HAZIRLANIYOR
BELEDİYE HİZMET BİNASI
DÜĞÜN-NİKAH SALONLARI
VE KAPALI OTOPARK

BELEDİYE HİZMET BİNASI
DÜĞÜN-NİKAH SALONLARI
VE KAPALI OTOPARK

Yapımına başlanan Belediye Hizmet 
Kompleksi ilçenin ileriye dönük fiziki 
yapı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
projelendirilerek temeli atıldı. 
Belediye Hizmet Kompleksi’nde diğer 
fonksiyon alanlarının dışında 
1.000 kişilik düğün salonu ile alış-veriş 
merkezi de yer alacak.

Belediye Hizmet Binası
17.432 m2

Nikah Salonu Binası
8.016 m2

Zemin Altı Otoparkları
50.414 m2

Toplam İnşaat Alanı
74.865 m2

Belediye Hizmet Kompleksi’nde yer alan üniteler:

Belediye Hizmet Kompleksi

bu yıl hizmete giriyor...

SULTANGAZİ 
HÜKÜMET KONAĞI

HUZUR EVi VE YAŞLI 
BAKIM MERKEZi

Açılış için gün sayıyor...Yapımına başlandı...

Bütçesini İçişleri Bakanlığı’nın üstlendiği ve İl Özel İdaresi tarafından inşa edilen Hükümet Konağı Uğur 
Mumcu Mahallesi'nde hayata geçirildi. 15.359 m2 inşaat alanına sahip olacak Hükümet Konağı’nda 
kaymakamlığın dışında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları yer  alacak.

75. Yıl Mahallesi'nde yapımına başlanan ve bitme aşamasına gelen Hizmet Kompleksi İl Özel İdaresi 
tarafından yapılıyor. Tesiste; Yaşlı Hizmet Merkezi, 48 Adet Tek Kişilik Oda, 18 Adet Çift Kişilik Oda, 
160 Kişi Kapasiteli Çok Amaçlı Salon, 6 Odaya Sahip İlk Adım Ünitesi, Aktivite Odaları,  Atölyeler, Spor 
Salonu, Yemekhane ve 660 m2 Alan Otopark bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapımına başlanan devlet hastanesi, 200’ü kadın doğum olmak üzere, 600 
yataklı olacak şekilde 46.500 m2’lik bir alan üzerinde yükselecek. 

50. Yıl Mahallesi’nde yapımına başlanacak sağlık merkezinin yapımını İstanbul İl Özel İdaresi üstlendi. 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ilçenin önemli bir sağlık hizmetini karşılamış olacak.

600 YATAKLI DEVLET 
HASTANESİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 
MERKEZİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 
MERKEZİ

Yapımına başlanacak... Yapımına başlandı...
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VİZYON PROJELER

Pazar anlayışında yeni vizyon

Geleneksel pazar alanındaki 
gürültü kirliliği ve diğer 
olumsuzlukları ortadan 

kaldırmak için harekete geçen 
Sultangazi Belediyesi, bir 
dünya şehrine yakışır şekilde 

yapılandırılan, “7 Yıldızlı, Çok 
Fonksiyonlu Pazar Alanları” 
projesini hayata geçirdi. Proje 
Sultançiftliği, 50. Yıl ve İsmetpaşa 
Mahalleleri'nde uygulamaya 
konuldu.

7 YILDIZLI, ÇOK FONKSiYONLU PAZAR ALANLARI

SULTANÇİFTLİĞİ MAHALLESİ İSMETPAŞA MAHALLESİ 50. YIL MAHALLESİ

Pazar kültürüne yeni bir ivme kazandıracak komplekste 
bulunan tesisler ise şöyle:
•Mahalle Pazar Yeri •Bilgi Evi •Aile Sağlığı Merkezi •Kurban Kesim Yeri 
•Afet Merkezi •Otopark •Park ve Sosyal Donatı Alanları 
Bu merkezler Kurban Bayramlarında kesim yeri olarak da tasarlandı. 

Açılış için gün sayıyor... Açılış için gün sayıyor... Yapım çalışması devam ediyor...

ESENTEPE MAHALLESİ’NDE 
KÜLTÜR MERKEZİ

YUNUS EMRE MAHALLESİ’NDE 
KÜLTÜR MERKEZİ

Esentepe Mahallesi’nde, Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde  Kültür 
Merkezi inşaatına başlandı. 22.000 m2 kullanım alanına sahip olacak 
Kültür Merkezi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. 

Yunus Emre Mahallesi’nin çehresini değiştirecek olan Kültür 
Merkezi, İl Özel İdaresi tarafından yapılacak. Merkezde çok amaçlı 
salonlardan atölyelere kadar birçok fonksiyon alanı yer alacak.

il Özel İdaresi tarafından yapılan 
Uygulama Oteli ve Turizm Meslek 
Lisesi inşaatı Gazi Mahallesi’nde 

yükseliyor. Toplam inşaat alanı 15 bin 
39 metrekare olan eğitim kompleksi; 
eğitim ve yönetim bloğu, uygulama 
oteli ve pansiyon binasından oluşuyor. 
Eğitim ve Yönetim Bloğu 12 derslikten 
oluşacak, toplam inşaat alanı ise 5856 
m2 olacak. Uygulama Oteli, 90 yatak 
kapasitesine sahip olup, 5201 m2 
alanda inşa edilecek. 

Yapımına başlandı...

Yapımına 2013 yılında başlanacak...

Malkoçoğlu Mahallesi’nde yer alan Sultangazi İSKİ Hizmet Binası 
yapım çalışmalarında sona gelindi. Hizmet binasında çevre düzenleme 
çalışmaları tamamlanarak yakın bir tarihte hizmete açılacak.

iSKi HiZMET BiNASI

UYGULAMA OTELİ İLE 
TURİZM MESLEK LİSESİ

Açılış için gün sayıyor... Yapımına başlandı...
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Sultangazi Bülteni

MÜFTÜLÜK HİZMET 
BİNASI TEMELİ ATILDI

iSMETPAŞA 
MAHALLESi'NE 
AHTAPOT VE GEMi 
OYUN GRUBU

Sultangazi’deki kamu binalarının inşaatları hızla yükselirken, Uğur Mumcu Mahallesi’nde İlçe 
Müftülük Hizmet Binası’nın da temeli atıldı. Törende konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, kamu binalarının bir an önce tamamlanması için gayret ettiklerini söyledi.

İsmetpaşa Mahallesi’nde inşa edilen parkta, dekoratif aydınlatma direkleri, 
kaya bahçeleri, ahtapot ve gemi oyun grubunun yanısıra, fitness alanın da 
oluşturuldu. Parkta ayrıca 20 metrekarelik havuz yer alıyor. 

Sultangazi İlçe Müftülük 
hizmet binasının temeli atıldı. 
Uğur Mumcu Mahallesi’nde 

inşa edilen binanın temel atma 
törenine Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, İlçe Müftüsü 
Ertuğrul Koyuncu, kamu kurumları 
temsilcileri ile vatandaşlar 
katıldı. Törende konuşma yapan 
Sultangazi Belediye Başkanı 
Altunay, ilçeye hizmet verecek olan 

4 yılda ilçe geneline yapılan park sayısı 195’e 
çıkarılırken, eski parklar yeniden revize edildi. 
108 park aydınlatılırken, 67 parka otomatik 

sulama sistemleri kuruldu. Tematik parklara bir yenisi 
İsmetpaşa Mahallesi’nde eklendi. 
İsmetpaşa Mahallesi’nde inşa edilen parkta, dekoratif 
aydınlatma direkleri, kaya bahçeleri, ahtapot ve gemi 
oyun grubunun yanısıra, fitness alanı da oluşturuldu. 
Parkta ayrıca 20 metrekarelik havuz yer alıyor. 
Açık ve kapalı oturma alanlarının yapıldığı parkın 100 
metrekaresinde ise kafeterya hizmet verecek. Her 
ayrıntının incelikle düşünüldüğü parkta gölgelik alan 
oluşturmak için asma-germe kullanıldı. Çevresinin 
bitkilendirme çalışmalarında farklı bir uygulama yapıldı.  
Bu alanlara spiral mazı, ters aşılı kiraz ağacı, süs armudu 
ve süs eriği dikildi. 

kamu kurumlarının inşaatlarının 
yavaş yavaş yükselmeye başladığını 
söyledi. Başkan Altunay, inşaatların 
bir an önce tamamlanarak hizmete 
başlaması için gayret ettiklerini 
belirtti.
İlçe Müftüsü Koyuncu da Müftülük 
binasının hizmete girmesiyle 
birlikte büyük bir eksikliğin 
giderileceğini kaydederek, emeği 
geçen herkese teşekkür etti.

Müftülük Hizmet Binası 2 bin 
metrekare alan üzerine inşa ediliyor. 
Proje; 1 bodrum kat, zemin kat, 3 
normal kat ve çatı arasından oluşuyor. 
Müftülük Hizmet Binası'nda ayrıca Aile 
Sağlığı Merkezi de yer alacak.

Yapımına başlandı...

Sultangazi’deki parklara her geçen gün yenileri ekleniyor. Öte yandan, bütün 
parklar revize ediliyor; bakım, onarımı düzenli olarak yapılıp aydınlatılıyor. 

• Tüm parklara modern oyun grupları yerleştirildi ve kauçuk zeminler döşendi.
• Parkların duvarları ve park içlerindeki trafo binaları yağlıboya ve grafiti çalışmalarıyla güzel 

bir görünüme kavuşturuldu. 
• Bölgeye uyumlu ve mevsimlik bitkilerle parklara rengarenk bir görünüm kazandırıldı.
• Parklar müstakil sulama sistemleriyle desteklendi.

Doğaya verilen değerin en önemli göstergesi olarak bugün Sultangazi, yeşili en 
zengin ilçelerin başında geliyor. 

• 100 yeni park yapılarak, 95 olan park sayısı 195’e yükseldi. 

• 66 park yeniden revize edildi.

• 108 park aydınlatıldı. 

• 67 parkta otomatik sulama sistemi kuruldu.
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YATIRIM-ÇEVRE

UCLG, UNACLA ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
önemle üzerinde durduğu “İklim değişikliğine karşı mücadele” projesi 

İstanbul’un havasını her geçen gün daha da güzelleştirmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, beraberindeki Kosova Sağlık Bakanı Ferit Agani ve Arnavutluk Sağlık Bakanı 
Halim Kosova ile birlikte Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ı makamında ziyaret etti. Sultangazi’de yaşanan 
hızlı değişimden memnuniyet duyduklarını ifade eden Bakan Müezzinoğlu, Sultangazi’de yapımına başlanan 600 
Yataklı Devlet Hastanesi’nin kısa zamanda tamamlanacağının bilgisini de verdi. 

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Kosova Sağlık Bakanı Ferit Agani ve Arnavutluk Sağlık Bakanı Halim Kosova 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Kadir Topbaş, UCL Başkanı 
seçildikten hemen sonra Mexico City’de 
2010 yılında yapılan “Belediye Başkanları 

İklim Değişikliği Zirvesi”ne katılarak iklim 
değişikliğine karşı mücadelede “Kararlılık 
Mesajı” vermişti. Toplantıda konuşan Başkan 
Kadir Topbaş, katıldığı ilk toplantının iklim 
değişikliği ile ilgili olmasının önemine 
vurgu yapmış, “Şehirler yoğunlaştıkça 
çevre kirliliği artmaktadır. Bu nedenle şehir 
yöneticileri olarak büyük sorumluluklarımız 
var. UCLG olarak bu konunun önemle üzerinde 
durmaktayız” şeklinde konuşmuştu. Başkan 
Topbaş’ın önemle üzerinde durduğu “İklim 
değişikliğine karşı mücadele” kapsamında 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, C40 Büyük 
Kentler İklim Liderlik Grubu, Küresel Kentler 
İklim Sözleşmesi (Mexico City Paktı), San 
Francisco Kentsel Çevre İyi Niyet Sözleşmesi ve 
Kopenhag İklim Bildirisi “Cities Act” sözleşme 
ve protokol inisiyatiflerine taraf oldu. Yine 
bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 
Çevre Koruma Müdürlüğü’nün kontrolünde 
yürütülen “İstanbul Metropolitan Alanı Karbon 
Ayakizi Hesaplama Projesi” dikkat çekiyor. GTE 
Carbon, Environmental Resources Management 
(ERM), İTÜ Avrasya Yer Bilimleri’nin katkıları 
ve İngiltere Büyükelçiliği’nin destekleriyle 
yürütülen bu proje İstanbul’un havasına 
hava katmaya yönelik bir proje. “İstanbul 

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, 
Kosova Sağlık Bakanı Ferit Agani ve 
Arnavutluk Sağlık Bakanı Halim Kosova 

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ı 
makamında ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı 
Murat Atım’ın da katıldığı programda ilçedeki 
çalışmalar hakkında konuklarına bilgiler veren 
Başkan Altunay, 4 yılda 400 yatırımın hayata 
geçirildiğini söyledi.  
Sultangazi’nin hızlı bir değişim içinde olduğunu 
belirten Bakan Müezzinoğlu, “İlçedeki olumlu 
değişimlerde belediyenin payı oldukça büyük. 
Sultangazi değişen çehresiyle İstanbul’a 
yakışan bir ilçe konumuna gelmiştir. Belediye 
Başkanı’nın çalışmalarını takdirle izliyoruz” 
dedi. İlçede yapımına başlanan 600 Yataklı 
Devlet Hastanesiyle ilgili açıklamalarda bulunan 

Bakan Müezzinoğlu, “Hastane inşaatının devam 
etmemesinin bizimle bir ilgisi yok. Müteahhitle 
ilgili bir takım sorunlar var. İnşaat yeniden 
ihale edilerek çok kısa zamanda yeniden kaldığı 
yerden devam edecek. İlçeye ve tüm İstanbul’a 
hizmet verecek modern bir hastane inşa 
edeceğiz” ifadelerini kullandı. 
Bakan Müezzinoğlu ayrıca her yıl 100 devlet 
hastanesinin projesinin ihale ettiklerini 
belirterek bu sayıyı her geçen yıl arttıracaklarını 
kaydetti.  
Sultangazi Trakya Rumeli Balkan Türkleri 
Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Hamza 
Yerlikaya Spor Kompleksi’nde düzenlediği 
“Trakya Rumeli Türkleri Buluşması” programına 
katılmak üzere Sultangazi’ye gelen heyet daha 
sonra etkinliğin düzenlendiği alana geçti.

Metropolitan Alanı Karbon Ayakizi Hesaplama 
Projesi’nin kapanış toplantısında konuşan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Daire Başkanı Cevat Yaman, 
iklim değişikliklerinin hem gelişmiş hem de 
gelişmemiş ülkelerin en önemli sorunlarından 
biri olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da proje ile 
yakından ilgilendiğinin altını çizen Yaman, 
“İklim değişikliği ile mücadelede merkezi 
hükümetlere olduğu kadar yerel yönetimlere de 
büyük sorumluluklar düşmektedir. Çünkü yerel 
yönetimler halka en yakın yönetişim organları 
olup, çözümün bir parçası olma noktasında kilit 
bir öneme sahiptirler” şeklinde konuştu.

Karbon ayak izi nedir?
Karbon ayak izi; birim karbondioksit cinsinden 
ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından 
insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın 
ölçüsüdür. Karbon ayak izi iki ana parçadan 
oluşur: Doğrudan/birincil ayak izi ve dolaylı/
ikincil ayak izi. Birincil ayak izi evsel enerji 
tüketimi ve ulaşım (sözgelimi araba ve uçak) 
dahil olmak üzere fosil yakıtlarının yanmasından 
ortaya çıkan doğrudan CO2 emisyonlarının 
ölçüsüdür. İkincil ayak izi kullandığımız 
ürünlerin tüm yaşam döngüsünden bu ürünlerin 
imalatı ve en sonunda bozulmalarıyla ilgili olan 
dolaylı CO2 emisyonlarının ölçüsüdür.

İSTANBUL’UN HAVASI

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu: 

“Hastane İnşaatı Sürecek” 
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Sultangazi Bülteni

SULTANGAZİ'YE IHLAMUR AĞAÇLARI

HACI BEKTAŞ-İ VELİ KENT 
ORMANI’NDA AT BİNME EĞİTİMİ 

Sultangazi Belediyesi,  Mimar Sinan Kent Ormanı’nda “Sizin de Dikili Bir Ağacınız Olsun” sloganı ile ağaç dikme kampanyası başlattı.  Geçtiğimiz yıl erguvan ağaçlarıyla donatılan Mimar Sinan 
Kent Ormanı, bu sefer ıhlamur ağaçlarıyla süslendi. Kent Ormanlarının eşsiz doğa manzarasının karşısında böyle bir etkinliği gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan 
Altunay, “Bu manzara karşısında ıhlamur ağaçlarını dikmenin mutluğunu yaşıyoruz.  Ekeceğimiz ağaçların yıllar sonra gölgelerinden ve kokularından istifade edeceğiz” dedi.

Sultangazi Belediyesi, at sporunu sevdirmek, temel eğitim vermek ve doğada at binme 
konusunda geziler düzenlemek amacıyla at binicilik eğitimleri düzenliyor.  Daha sonra 
uzman eğitmenlerin eşliğinde Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı’nda atlarla biraraya getirilen 
öğrencilerin, atlara bindirilerek farklı bir deneyim edinmeleri sağlanıyor.

Sultangazi Belediyesi, “Sizin de Dikili Bir 
Ağacınız Olsun” sloganı ile ağaç dikme 
kampanyası başlattı. Mimar Sinan Kent 

Ormanı’nda düzenlenen programa Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK Parti İlçe 
Başkanı Murat Atım, öğrenciler ve vatandaşlar 
katıldı.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
Kent Ormanları'nda 6. ağaç dikme kampanyası 
düzenlediklerini belirterek “Daha önce 
şehitlerimiz, Van depreminde hayatını kaybeden 
öğretmenlerimiz ve gazeteciler ile tarihimizde 
önemli isimlerimiz için hatıra ormanları 

yaptık. Bugün 1.100 ıhlamur ağacını genç 
yavrularımızla birlikte dikeceğiz” dedi.
Kent Ormanları'nın eşsiz doğa manzarasının 
karşısında böyle bir etkinliği gerçekleştirmekten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan 
Altunay, “Bu manzara karşısında ıhlamur 

ağaçlarını dikmenin mutluğunu yaşıyoruz. 
Rengarenk ağaçlarla bu manzaraya bizler de 
güzellikler katabiliriz düşüncesiyle hareket ettik.  
Ekeceğimiz ağaçların yıllar sonra gölgelerinden 
ve kokularından istifade edeceğiz” dedi.
Ormanların oksijen deposu olduğunu kaydeden 

Başkan Altunay, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yeşile verdiğimiz değer gelecek nesillere 
verdiğimiz değerin göstergesidir. Bu nedenle 
0,2 metrekare olan kişi başına düşen yeşil 
alan miktarını 25 kat arttırarak 5 metrekareye 
çıkardık. Yaptığımız hizmetlerimiz gelecek 
nesillerimiz, çocuklarımız için. Dolayısıyla 
ulvi bir görevi yerine getirmenin heyecanını 
yaşıyoruz.” 
Program Başkan Altunay ve protokol üyelerinin, 
Sultangazililer ve öğrencilerle birlikte ıhlamur 
ağaçlarını dikmesiyle son buldu.

Sultangazi Belediyesi, at sporunu 
sevdirmek, temel eğitim vermek ve 
doğada at binme konusunda geziler 

düzenlemek amacıyla özel atlar getirtti. Hacı 
Bektaş-i Veli Kent Ormanı’nda oluşturulan 
manej (at binme eğitimi) alanında her yaşta 
çocuklara at binme eğitimleri düzenleniyor. 
Özellikle çocuklara yönelik yapılan eğitimler 
kapsamında ilköğretim okullarından belediyenin 
servis araçlarıyla alınan öğrencilere, Sultangazi 
Kent Ormanları gezdiriliyor. Daha sonra uzman 
eğitmenlerin eşliğinde Hacı Bektaş-i Veli Kent 
Ormanı’nda atlarla biraraya getirilen öğrenciler, 
atlara bindirilerek farklı bir deneyim edinmeleri 
sağlanıyor. Çocuklar daha sonra atlarla birlikte 
bol bol hatıra fotoğrafları çektiriyor. Öğrenciler 
yine servis araçlarıyla okullarına bırakılıyor.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
“Bu etkinlikle, öğrencilerin Sultangazi 
Kent Ormanı’nda eşsiz doğa manzarasıyla 
tanışmalarına, sosyal ilişkilerini geliştirmelerine 
imkan tanınıyor. Sultangazi Kent Ormanı’nda 
ayrıca çocuklarımızın keyifli vakit 
geçirebilecekleri oyun grupları ve spor alanları 
yer alıyor. Çocuklarımız yaz aylarında gece 

yarılarına kadar burada doğayla iç içe vakit 
geçiriyor” dedi.
Hayvan sevgisini küçük yaşlarda edinmenin 
önemli olduğuna da dikkat çeken Başkan 
Altunay, “Çocuklarımız burada atlarla 
beraber vakit geçirerek hayvan sevgilerini 
perçinliyorlar. Ata binme deneyimi edinerek 
sosyal yaşam becerilerini de geliştiriyorlar. 
Bu tür düzenlediğimiz ücretsiz etkinliklerle 
çocuklarımızın doğayla ve hayvanlarla güzel 
bir gün geçirmelerini sağlıyoruz” ifadelerini 
kullandı.
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RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

Yaz aylarının gelmesi Mimar Sinan ve 
Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanları’na ilgide 
arttı. Özellikle haftasonu tatillerinde şehir 

stresinden uzaklaşmak ve keyifli vakit 
geçirmek isteyenler için, Sultangazi Kent 

Ormanları ilgi odağı oldu. 

Evliliğe ilk adımlarını atan birçok genç çiftin ilk durağı Sultangazi Kent Ormanları oldu. Aile yakınlarıyla burada vakit geçiren çiftler Alibey Deresi'nin eşsiz manzarası karşısında bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Mimar Sinan ve Hacı Bektaş-ı Veli Kent 
Ormanları haftasonu piknik ve mangal keyfi 
yapmak, eşsiz manzara karşısında hatıra 
fotoğrafı çektirmek, eğlenceli vakit geçirmek 
isteyenlerin yeni adresi oluyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte 
Sultangazi Kent Ormanları'nda ağaçlar 
serin gölgesini İstanbullulara cömertçe 

sergilemeye başladı. Sultangazi Belediyesi 
tarafından dikilen fidanlar filizlenirken, çiçekler 
ise bin bir renge büründü. 
Mimar Sinan ve HacıBektaş-ı Veli Kent 
Ormanları hafta sonu piknik ve mangal keyfi 
yapmak, eşsiz manzara karşısında hatıra 
fotoğrafı çektirmek, eğlenceli vakit geçirmek 
isteyenlerin yeni adresi oldu. Özellikle 
çocukların en büyük eğlencesi macera 
platformu oldu. Gece geç saatlere kadar 
macera platformu ve oyun gruplarında hoşça 

SULTANGAZi KENT ORMANLARI’NDA YAZ KEYFi
vakit geçiren çocuklar, doğayla iç içe olmanın 
mutluluğunu yaşıyor. Büyüklerin ilgi odağı 
ise seyir kuleleri. Seyir kulelerinden Alibey 
Deresi’nin eşsiz manzarasını seyre dalarken, bir 
taraftan da hatıra fotoğrafları çektirmeyi ihmal 
etmiyorlar. 

HOBİ BAHÇELERİ
Öte yandan şehrin geriliminden ve 
yoğunluğundan uzaklaşıp, doğayla baş başa 
olmak isteyenler için hobi bahçeleri yeni 
dinlenme alanları oldu. Sultangazililer bir 
taraftan yeşilin ve mavinin her tonuna tanıklık 
ederken diğer taraftan hobi bahçelerinde 
toprağa olan hasretlerini gideriyor.
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Sultangazi Bülteni

SULTANGAZİ’DE EĞİTİME YÖNELİK YATIRIMLAR

Sultangazi Belediyesi, eğitime destek 
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 
İlçedeki nüfus artışına paralel olarak 

ortaya çıkan okul ihtiyacını karşılamak amacıyla  
çalışmalar yapan Sultangazi Belediyesi, İl 
Özel İdaresi ve hayırseverlerin de katkılarıyla 
yeni okul binaları yapılmasını sağladı. Öte 
yandan 4+4+4’lük eğitim sisteminin hayata 
geçirilmesinin ardından derslik          ihtiyacını 
karşılamak üzere harekete geçen Sultangazi 
Belediyesi, mağduriyet yaşanmaması için 
ilçedeki okulların bahçelerine hafif çelik taşıyıcılı, 
prefabrik ek binalar inşa etti. Bu bağlamda, 7 
okulda toplam 22 adet prefabrik dersliğin yapımı 
tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.
Prefabrik derslikler 201 ile 273 m² alandan 
oluşuyor. Yapılarda dersliklerin yanısıra idare 
odası, dolap odası ve mutfak ile engelliler de 
düşünülerek yapılan WC’ler yer alıyor. 

KİTAPLAR DEVLETTEN,   
DEFTERLER BELEDİYEDEN
Sultangazi Belediyesi, eğitime verdiği önemi 
ücretsiz defter dağıtımıyla da ortaya koydu.  
2011-2012 ve 2012-2013 eğitim-öğretim 
yıllarında, ilçedeki tüm ilkokul ve lise 
öğrencilerine, eğitim müfredatına uygun olarak, 
6 farklı ebatta, 1.162 bin adet ücretsiz defter 
dağıtımı gerçekleştirmek suretiyle ailelere büyük 
katkı sundu.

7 okulda toplam 22 adet prefabrik derslik yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edildi.

Esentepe Mahallesi’nde 30 derslikli Sultangazi İlkokulu’nun 
yapımı 2009 yılında tamamlandı.

Esentepe Mahallesi’nde 28 derslikli Mevlana Ilkokulu’nun 
yapımı 2010 yılında tamamlandı.

50. Yıl Mahallesi’nde 24 derslikli Sultangazi Kız Meslek 
Lisesi’nin yapımı 2010 yılında tamamlandı.

Cebeci Mahallesi’nde (Malkoçoğlu Mah. başlangıcı) 2012-
2013 Eğitim-Öğretim yılında 30 derslik yapılan ilkokul, 
Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak açıldı.

Yunus Emre Mahallesi’nde 28 derslik olarak yapılan Mimar 
Sinan İlkokulu’nda 2012-2013 eğitim-öğretim yılında geçici 
olarak deprem güçlendirmesine alınan Zübeyde Hanım 
İlkokulu öğretim görmektedir.

50. Yıl Mahallesinde 28 derslikli olarak yapılan Fatih Sultan 
Mehmet İlkokulu, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Mimar 
Sinan İmam Hatip Lisesi olarak hizmete açıldı.

Sultançiftliği Mahallesi’nde İvat Turhan İlkokulu (İsmep 
kapsamında yıkılıp yeniden yapıldı). 2012-2013 eğitim-
öğretim yılında 32 derslikli olarak hizmete açıldı.

Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu A-B blokları yıkılıp 40 derslikli 
yeni bina yapıldı.

50.  Yıl Mahallesi’nde 28 derslikli Fatih Sultan Mehmet İmam 
Hatip Ortaokulu yapıldı.

Uğur Mumcu Mahallesi’nde 12 derslikli Fahri Aygün Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi, bağışcı Altan AYGÜN tarafından yapıldı.

Aydın Uçkan Anaokulu, Esentepe Mahallesi’nde 4 derslik olarak 
yapımı tamamlandı.         

Cebeci Mahallesinde Sultançiftliği İlk ve Ortaokulu A-B blokları yıkıldı 
ve 40 derslikli bina inşaatı devam ediyor.

TOKİ tarafından Uğur Mumcu Mahallesi’nde 24 derslikli olarak 
yaptırılan TOKI İlkokulu’nun inşaatı devam ediyor.

İsmetpaşa İlkokulu’nda 24 derslikli ek bina inşaatı devam ediyor.

Sultançiftliği Mahallesi’nde Org. Eşref Bitlis İlkokulu’nda, 21 derslikli 
ek bina inşaatı devam ediyor.

Habipler Mahallesi’nde Hacı Ayşe Ateş Kız Teknik Meslek Lisesi, 40 
derslik ve çok amaçlı salon olarak bağışçı Derya Bozovalı tarafından 
yaptırılıyor. İnşaat devam ediyor.

Zübeyde Hanım Mahallesi’nde Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlkokulu’nun 
8 derslik ek binası yıkıldı, yerine 24 derslikli ek bina inşaatı devam 
ediyor.

Yunus Emre ve İsmet Paşa Mahallesi’nde ilkokul, Cebeci 
Mahallesi’nde İmam Hatip Lisesi yapımı ihalesi tamamlandı, inşaatı 
başlıyor.

Sultangazi Belediyesi, İl Özel İdaresi ve 
hayırseverlerin de katkılarıyla yeni okul 
binaları yapılmasını sağladı. 4+4+4’lük 
eğitim sisteminin hayata geçirilmesinin 
ardından derslik  ihtiyacını karşılamak 
üzere 7 okulda toplam 22 adet prefabrik 
dersliğin yapımı tamamlanarak 
öğrencilerin hizmetine sunuldu.
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EĞİTİM

OKULLARDA GÜVENLİ GEÇİS

"GENÇ DERSHANE" İLE ÜCRETSİZ EĞİTİM

Sultangazi Belediyesi okul geçitlerinde, 
yaya geçitlerinde ve geçitlerin olmadığı 
yerlerde meydana gelen kazaları dikkate 

alarak, çocukların güvenli şekilde okul gidiş ve 
dönüşlerini sağlamak amacıyla “Güvenli Yol, 
Güvenli Okul” projesini hayata geçirdi.  
Orhangazi İlköğretim Okulu önünde yapılan 
tanıtım programında gönüllü kadın veliler, trafik 
görevlisi kıyafetleri ve ellerinde dur-geç ışıklı 
işaretleriyle görev başındaydı. İlk uygulamada 
122 gönüllü kadın velinin okul önlerinde görev 
yapacağı proje ile Sultangazili çocukların okula 
geliş ve gidişleri güven altına alınmış oldu.

“MODEL BİR PROJE”
Proje hakkında bilgiler veren Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, projeyi 
kazaların olmaması için önleyici bir tedbir 
olarak uygulamaya koyduklarını söyledi.
100 bin öğrenciye hizmet etmek amacıyla 
gönüllü olan kadın velileri takdir ettiğini 

Sultangazi Gençlik Meclisi, maddi imkânsız-
lıklar nedeniyle dershaneye gidemeyen öğren-
cilere YGS sınavına hazırlamak amacıyla “Genç 
Dershane” projesini hayata geçirdi. “Genç 
Dershane” projesine katılan öğrencilere yapılan 
deneme sınavın dereceye girenler ödüllendirdi. 
50. Yıl Kültür Merkezi’nde yapılan ödül törenine 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
Sultangazi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa 
Yiğit ile öğrenciler katıldı.
Programda konuşma yapan Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, gençlerin eğitimi ve 
sosyo-kültürel gelişimini sağlamak için çalış-
malarını sürdürdüklerini söyledi. Sultangazi’nin 
ciddi bir gelişim içinde olduğuna dikkat çeken 
Başkan Altunay, “Eksikliklerimiz bizim için itici 

güç oldu, en iyisini yapmak için mücadele ettik. 
Eğitime yönelik yatırımlar ise önceliklerimiz 
arasında yer aldı’’ diye konuştu.  Başarının dört 
unsurunun bulunduğunu kaydeden Başkan 
Altunay şunları söyledi:
“Başarının birinci unsuru inanmaktır; ardından 
eğitim, disiplin ve takip gelir. Başarıyı elde 
etmek için takibi elden bırakmayacaksınız. 
YGS'de Sultangazi’nin adını başarılarınızla du-
yuracağınıza inanıyorum. Adımızı başarılarımızla 
duyurmak, ilçeyi tanıtmak için hepimiz beraber 
çalışıyoruz; bir çok noktada da öncü olacağız.”
Program sonunda Belediye Başkanı Altunay, 
yüksek öğretime geçiş hazırlık sınavında 
dereceye girenlere ödüllerini takdim ederek; 
başarılar diledi.  

Sultangazi Belediyesi, çocukların güvenli 
şekilde okula gidiş ve dönüşlerini 
sağlamayı amaçlayan “Güvenli Yol, 
Güvenli Okul” projesinin startını verdi. 
Orhangazi İlköğretim Okulu önünde yapılan 
tanıtım programında kadın veliler, gönüllü 
okul geçit görevlisi oldu. 

Sultangazi Gençlik Meclisi, YGS öncesi öğrencileri motive etmek amacıyla “Genç Dershane” projesini hayata 
geçirdi. Projeyle maddi imkânsızlıklar nedeniyle dershaneye gidemeyen öğrencilere YGS hazırlık kursu verildi. 

kaydeden Başkan Altunay, “Projede kadın 
velilerimiz gönüllü olarak öğrencilerin 
hayatlarını önemsediklerini ortaya koydular. 
Onları takdir ediyoruz. Projeyi çocuklarımızın 
okul giriş ve çıkışlarında güvenli bir şekilde 
yapmalarını sağlamak amacıyla kazaları 
önleyici bir tedbir olarak hedefledik. Yolların 
çizimi, sinyalizasyon ve engeller gibi her şeyi 
düşünerek yaptığımız projenin sürekliliğini 
sağlamak istiyoruz. İlçemizdeki tüm okullarda 
uygulamaya geçecek projenin Türkiye’ye bir 
model olmasını diliyoruz” dedi.

PROJE İLE GÜVENLİ YOLLAR
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet 
Müdürlüğü işbirliğinde yapılan proje ile 
gönüllü kadın velilere eğitimler verildi. Proje 
kapsamında 122 gönüllü kadın veli, Emniyet 
Genel Müdürlüğü adına Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü tarafından süresiz olarak 
Okul Geçit Görevlisi Kimlik Kartlarını alarak 

görevine başladı. Projede gönüllü velilerin 
trafikte kullanmaları için trafik görevlisi 
olduklarını gösteren yelek, yağmurluk ile 
Led ışıklı Dur- Geç işareti dağıtıldı. Proje 
ile gönüllü veliler, okul çıkışlarında görev 
yaparak çocukların güvenli geçişini sağlamanın 

yanısıra trafik akışını da denetleyerek tutanaklar 

hazırlayabilecek. Gönüllü velilerin İlçe 

Emniyet Müdürlüğü’ne sunduğu tutanaklar 

doğrultusunda sorumlulara trafik cezaları 

verilebilecek.
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Sultangazi Bülteni

"BiRLiKTE MUTLUYUZ"
ENGELLERi KALDIRIYORUZ

ENGELSİZ EĞİTİMLER BAŞLADI

Sultangazi Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini 
daha ekledi. Engelli ve ailelerinin daha kaliteli bir hayat sürmesine 
katkıda bulunmak amacıyla “Birlikte Mutluyuz” projesini Dünya 
Otizm Farkındalık Günü’nde hayata geçirdi. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen programla “Birlikte Mutluyuz” projesinin tanıtımı yapıldı. 
Tanıtım programında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, engellilerin toplumsal hayata katılımlarının sağlanması 
için çaba gösterdiklerini belirterek, “Engellilik, sadece fertlerin ve 
toplumumuzun değil, tüm insanlığın ortak sorunu” diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi’nin engellileri sosyal ve ekonomik hayata kazandırmak amacıyla 
hazırladığı “Engelsiz Eğitim Merkezi” kursları başladı. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 
mali destek sunduğu projenin ilk etabında engelli kursiyerlere bilgisayar okur-yazarlığı 
kursu verildi. Psikolojik danışmanlık hizmetinin de olduğu projede, temel eğitimler 
başta olmak üzere meslek edindirme ve sanatsal eğitimler veriliyor.

Sosyal sorumluluk çalışmalarına bir 
yenisini daha ekleyen Sultangazi 
Belediyesi, engelliler için yeni bir 

projeyi hayata geçirdi. Engelliler ile ailelerinin 
daha kaliteli bir hayat sürmesini sağlamayı 
hedefleyen “Birlikte Mutluyuz” projesi Dünya 
Otizm Farkındalık Günü’nde uygulamaya geçti. 
Proje kapsamında psikolog ve sosyal hizmetler 
uzmanlarının desteğiyle engelli ve aileleri 
bilinçlendirilirken, 4 haftalık özel bir seminer 
programı uygulanacak. Program sonunda ise 
engelli ve ailelerine yönelik kültürel geziler 
düzenlenecek. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen tanıtım programına Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, Mısır 
Başkonsolosluğu Kültür ve Eğitim Ataşesi Belal 
Saber Mohamed Abdelmaksoun ile çok sayıda 
vatandaş katıldı. Program, İSEM’in engellilerden 

oluşan gösteri grubunun sevilen türküleri 
seslendirmesiyle başladı. Program, “Birlikte 
Mutluyuz” Proje Koordinatörü İbrahim Keleş’in 
sunumuyla devam etti. Keleş proje hakkında 
bilgi verdi. Programda konuşma yapan 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
engellilerin toplumsal hayata katılımlarının 
sağlanması ve hayat standartlarının 
yükseltilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. 
Engelliliğin, sadece fertlerin ve toplumumuzun 
değil, tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu 
ifade eden Başkan Altunay şunları söyledi:
“Engellilerin sorunlarına karşı göstereceğimiz 
ilgi ve üreteceğimiz çözümler, insanımıza ve 
toplumumuza duyduğumuz saygının en önemli 
göstergelerinden biridir. Sultangazi Belediyesi 
olarak engellilere yönelik bir çok projeyi hayata 
geçirdik. Öte yandan sosyal doku projeleriyle 

hayatın her alanında yer almaya çalıştık. Ev 
hanımlarından engellilere, eğitimden sağlık 
alanına kadar bir çok sosyal doku projesi hayata 
geçirildi. “Engelsiz Down Cafe”, “Canım Ailem”, 
“Ben de Varım”, “Nesilden Nesile”, “Yaşlılara 
Bakım İstihdama Katılım”, “Engelsiz Eğitim 
Merkezi” , “Bilinçli Anne Sağlıklı Nesil”, “Evlilik 
Öncesi Eğitim Programı”, “Birlikte Mutluyuz” 
projeleri bunlardan bazılarını oluşturuyor.”
Başkan Altunay daha sonra programa katılan 
Mısır Başkonsolosluğu Kültür ve Eğitim 
Ateşi Abdelmaksoun’a; Sultangazi Belediyesi 
tarafından hazırlanan  “Osmanlı Arşivlerinde 
Sultangazi” ismini taşıyan kitabı hediye etti. 
İSEM Gösteri Grubu yetkililerine ise çiçek 
takdim etti. Program, Fasl-ı İstanbul Grubu'nun 
verdiği Türk Sanat Müziği konseri ile son buldu.

Sultangazi Belediyesi, genç ve çocuk 
engellileri sosyal ve ekonomik hayata 
kazandırmak amacıyla hazırladığı 

“Engelsiz Eğitim Merkezi” kursları başladı. 
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın “Çocukların ve 
Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini 
Destekleme Mali Destek Programı” 
kapsamında mali destek almaya hak kazanan 
projenin başvuruları devam ediyor.
Cebeci Mahallesi’nde hizmet veren eğitim 
merkezinde ilk olarak 15 engelli kursiyere 
temel bilgisayar okur yazarlığı kursu verildi. 
32 saatlik kursun sonunda sınava tabi tutulan 
katılımcılar, sertifikalarını alacak olmanın 
sevincini yaşadı.  
Engelsiz Eğitim Merkezi’nde engelli ve 
ailelerine psikolojik danışmanlık hizmetinin 
yanısıra çeşitli branşlarda eğitimler veriliyor. 
Proje kapsamında sunulacak temel, meslek 
ve sanat eğitimleriyle çocuk ve genç 
engellilerin daha donanımlı hale gelerek 
istihdam edilebilecek düzeye ulaşmalarına 

imkân tanınıyor.
Ortopedik, konuşma, işitme, görme, zihinsel 
ve diğer engelli gruplarının başvuruları 
Sultangazi Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü 
proje ekibinin oluşturacağı komisyon 
tarafından değerlendiriliyor.
Projenin ortaklarından Medipol Üniversitesi 
ile iştirakçiler İstanbul İl Özel İdaresi ve 
Sultangazi Halk Eğitim Merkezi projenin 
hazırlık aşamasından sunumuna kadar tüm 
süreçlerine katkı sunuyor. 
Temel, mesleki ve sanatsal eğitimler olarak 
üç başlık halinde belirlenen proje; temel 
bilgisayar okur yazarlığı, yabancı dil, işaret 
dili, bilgisayar işletmenliği, çağrı merkezi 
operatörlüğü, bilgisayar destekli muhasebe, 
santralist, kadın giysileri kalıp hazırlama, 
kuaförlük, resim guaj boya tekniği, bağlama, 
tiyatro eğitimlerinden oluşuyor.
Donanımlı ve uzman bir eğitim kadrosuyla 
verilecek eğitimler sonunda başarılı olan 
katılımcılara sertifikaları verilecek.
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SOSYAL PROJELER

SOSYAL DOKU PROJELERi 
Canım Ailem

Nesilden Nesile

Bilinçli Anne, Sağlıklı Nesil

Evlilik Öncesi Eğitim

insanımıza yeniden kendi özünde var olan 
kadim değerleri hatırlatmayı esas olarak 
belirleyip yıpranan aile, akraba, komşuluk, 

mahalle gibi değerlerin yeniden hatırlanması 
için Sultangazi Belediyesi “Canım Ailem” 
projesini bu yıl da devam ettiriyor. İnsanın 
paylaştıkça değer kazanan bir varlık olduğunu 
hatırlayıp, modern dünyanın yalnız insanına 
karşı, bizim değerlerimiz olan paylaşımcı ve 
toplumsal insan profilini yeniden canlandırmak 
için Sultangazi Belediyesi “Canım Ailem” diyor. 

Sultangazi Belediyesi “Nesilden Nesile” 
projesi kapsamında 15-20 yaş arasındaki 
gençler ile büyükleri buluşturuyor.

Her hafta Cumartesi günü 15 yaşlı büyük ile 30 
genç kahvaltıda bir araya geliyor. Kahvaltı son-
rasında uzman sosyolog ve psikolog nezdinde 
öncelikle bir seminer gerçekleştiriliyor. Semi-
nerde, sosyolog ve psikologlar; değerlerimiz ve 
kültürümüz üzerinde anlatımlar gerçekleştiriyor, 
yaşlılarımız gençlere tecrübelerini ve bilgilerini 

Sultangazi Belediyesi sosyal sorumluluk projelerine bir 
yenisini daha ekledi. Kültür Müdürlüğü çatışı altında 
faaliyet gösteren "Kadınca Yaşam Merkezi" tarafından 

organize edilen “Bilinçli Anne, Sağlıklı Nesil” adını taşıyan 
proje ile anne adaylarına rehberlik ediliyor. Proje kapsamında 
anne adaylarına bilinçli bir hamilelik dönemi geçirilmesinden, 

sağlıklı bir çocuk yetiştirilmesine kadar pekçok konuda bilgi 
veriliyor. Ayrıca eğitim seminerlerine katılanlara egzersiz prog-
ramları ve psikolojik destek de sunuluyor. Eğitim seminerleri 
50. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Eğitimler, konusunda 
uzman kişiler tarafından verilirken programları tamamlayanlara 
ise sertifika ve ilk bakım seti hediye ediliyor. 

Evliliğin güçlü ve sağlıklı temeller üzerine kurulma-
sına katkıda bulunmayı hedefleyen Evlilik Öncesi 
Eğitim Programı’nın İstanbul’da ilk uygulaması 

Sultangazi’de başladı.
Konuya ilgili açıklamalarda bulunan Sultangazi Bele-
diye Başkanı Cahit Altunay, evliliğin güçlü ve sağlıklı 
temeller üzerine kurulmasını hedefleyen programın 
oldukça faydalı olacağını söyledi. Geçmişte ataerkil 
ailelerin bulunduğunu kaydeden Başkan Altunay, 
“Ataerkil ailelerde yeni evlenen çiftler büyüklerinin bilgi 
ve tecrübelerinden istifade ederlerdi. Günümüzde ise 
artık aileler çekirdek aile şeklinde kendini gösteriyor. 
Dolayısıyla büyüklerinden istifade edemeyen çiftleri-
mize destek elini biz uzatıyoruz. Yabancıların özendiği 
aile yapımızı korumak için elimizden geleni yapmayı 
sürdüreceğiz” dedi.

• Medeniyet değerlerimizin ve toplumumuzun temeli olan “Aile” 
değerlerinin farkındalığını ve önemini ortaya koymak.

• İnsanımıza yeniden kendi özünde var olan kadim değerleri 
hatirlatmayı esas olarak belirleyip yıpranan aile, akraba, 
komşuluk, mahalle gibi değerlerin hatırlanmasına ve bu anlamda 
ortaya çıkmış sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar 
yapmak.

• İnsanın paylaştıkça değer kazanan bir varlık olduğunu hatırlayıp, 
modern dünyanın egoist ve yalnız insanına karşı, bizim 
değerlerimiz olan paylaşımcı ve toplumsal insan profilini yeniden 
canlandırmak.

aktarıyor, Gençlerimiz de yaşlı çınarlara sora-
caklarını soruyor ve nesilden nesile bir aktarım 
gerçekleşmiş oluyor.
Seminer sonrasında Sultangazi ilçemizde 
gerçekleştirilen projeler yerinde görülüyor ve 
ardından İstanbul Kültür Turu gerçekleştiriyo-
ruz. Gezi boyunca her bir yaşlı çınara iki genç 
fidan eşlik ediyor ve Cumartesi akşama doğru 
eve dönerken “Nesilden Nesile” bir köprü kurul-
muş oluyor.

Sahibi
Sultangazi Belediye Başkanlığı Adına

Cahit Altunay

Genel Yayın Yönetmeni
Fevzi Dülger

Yazı İşleri Müdürü
Melek Türkmen

Yayın Kurulu
Muhammed Pamuk

Yavuz Padem
Ebru Koç

Ayşe Tanış

İdare Adresi
Sultangazi Belediyesi

Uğur Mumcu Mah. Hoca Ahmet Yesevi Bulv.  2347 Sk. No: 18 Cebeci Şehir Parkı Karşısı 
Sultangazi - İstanbul Tel: 0212 459 34 34

Yayına Hazırlık-Baskı: Forart Basımevi Davutpaşa Emintaş Sanayi Sitesi 
Zemin Kat No:180 İstanbul Tel: 0212 501 82 20

Görsel Yönetmen
Umut Kurtay

Fotoğraflar
Onur Kendir
Barış Asan
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Sultangazi Bülteni

GENÇLERE BiLiNÇLi NESiL SEMiNERLERi

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ilk 
seminerde İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Sare Aydın; “Türkiye-AB Karşılaştırılmasında 
Avrupa Birliği Süreci” konusunda bilgi verdi. Program 
sonunda  Aydın,  öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.   

Sultangazi Gençlik Meclisi’nin konuğu Doç. Dr. Bekir Berat Özipek oldu. Özipek, Sultangazili 
gençlere “İnsan Hakları ve Hak Arama” konusunda bilgiler verdi.  Temel hakların yaşama, 
sağlık, eğitim, haberleşme, seçme ve seçilme gibi haklardan oluştuğunu belirten Özipek, 
“İnsan olarak haklarımızı iyi bilmemiz ve bunları kullanmamız gerekiyor. İnsanlık tarihi 
çok eskilere dayanmasına rağmen hak arayışlarının çok geç başladığını görüyoruz” dedi.  
İnsan haklarına saygılı olmanın gerekliliğine vurgu yapan Özipek, “İnsan hakkına saygı 
göstermek her şeyden önce bir insanlık meselesidir. İnsana insan olduğu için değer verilmesi 
gerekmektedir. Toplumsal barışın yolu insan hakkına saygıdan geçiyor” şeklinde konuştu. 

Abdulhamid Han'ın vefatının 95. yılında anıldı. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa 
Sultangazili gençlerin ilgisi büyüktü. Salona sığmayan gençler programı, fuaye salonunda 
kurulan ekrandan izleme imkanı buldu. Programa konuşmacı olarak katılan Başbakanlık 
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, büyük sultanın hayatının tüm 
yönlerini ele aldı. Beyhan konuşmasınında Abdülmahid Han'ın tahta çıkış sürecini ve yaptığı 
çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bazı çevreler tarafından haksız olarak Abdülhamid'in baskıcı 
bir hükümdar olarak değerlendirilmesini ise Prof. Dr. Beyhan şu cümlelerle özetledi; “Sultan 
Abdülhamid’i baskıcı bir hükümdar olarak görenler var.  Bunun nedeni devletin dış mihraklarca 
parçalanmak istenmesine karşı, Sultan Abdülhamid'in devletin dizginlerini elinde tutma çabası 
var. Benim nazarımda ise baskıcı bir hükümdar asla değildir”.

Türkiye-AB Karşılaştırılmasında 
Avrupa Birliği Süreci

İnsan Hakları Semineri 

“Gelişen Türkiye Vizyonu” konulu seminere konuşmacı olarak katılan Kanal 24  Genel Yayın Yönetmeni 
Yiğit Bulut, Sultangazi Gençlik Meclisi’nin hazırladığı tanıtım afişlerinde kendisinden “Usta Kalem” diye 
bahsedildiğini, ancak Türkiye’de bir tane ustanın olduğunu söyledi. Yiğit Bulut’un “Ben bir tane usta 
biliyorum, oda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kendisi iyi ki var” diye konuştu.
Türkiye’nin zor bir yoldan ve kültür eşiğinden geçtiği bir dönemde büyük bir ustaya ihtiyaç olduğunu 
belirten Yiğit Bulut, “O büyük usta Allah’tan bugün başımızda” dedi. Bulut konuşmasında Türkiye'de 
yaşanan siyasi süreci değerlendirdi. Bulut konuşmasının ardından gençlerin sorularını cevaplandırdı.

Gelişen Türkiye Vizyonu

Abdülhamid Han anıldı

Sultangazi Gençlik Meclisi,  sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi. Gençlik Meclisi, gençlerin eğitimine yönelik “Bilinçli Nesil Seminerleri”ni başlattı. Eğitim, sağlık, spor, 
insan hakları, sanat gibi bir çok konuda uzmanları ağırlayan Gençlik Meclisi, doğru bilginin en verimli şekilde elde edilmesini hedefliyor. 
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Sultangazi Belediyesi, gençleri spor ve kültürel faaliyetlere teşvik etmek amacıyla bu yıl da 
çeşitli branşlarda spor etkinlikleri düzenliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılan 
turnuvada okullar ve kamu kurumları; futbol, voleybol, basketbol, halk oyunları, masa tenisi 
ve satranç branşlarında mücadele veriyor. 6 branşta 36 kategoride gerçekleşleşen turnuvaya 
4 bin 500 kişi katılıyor. Kurumlar arasında yapılan müsabakalarda ise  700 kurum çalışanı 
kıyasıya mücadele ediyor.  Spor Turnuvası Zara Ekinli Spor Salonu’nda Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir’in birlikte yaptığı başlama 
vuruşu ile başladı. 

Sultangazi Belediyesi, 50. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlediği programla Çanakkale Zaferi 
kutlandı. Programa konuşmacı olarak katılan Tarihçi Yazar İlber Ortaylı; 1. Dünya Savaşı’ndan 
Çanakkale Savaşı’na giden süreci anlattı. Ortaylı, “Çanakkale Savaşı’nda aldığımız ilk 
galibiyetle işgalci güçler neye uğradığını şaşırdı. Bu mücadele Türk milletinin savunma 
konusundaki üstünlüğünü göstermiştir” dedi. Türklerin asker karakterli olduklarına vurgu 
yapan Ortaylı; “Türkler askerdir; herkes bunu kabul etmek zorunda. Bu karakteri silmeye 
çalışırsanız dejenere olursunuz. Çanakkale bu karakterimizi yansıttığı için  anlamlıdır.  Mehmet 
Akif’in söylediği gibi ‘Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı’. Balkan Savaşlarında aldığımız 
‘çürümüştür’ yaftasını Çanakkale Savaşı’nda verdiğimiz destansı mücadele ile silmiştir ” 
ifadelerini kullandı.  

Sultangazi Belediyesi Kadınca Yaşam Merkezi, Peygamber Efendimiz’in doğumunu 
müjdeleyen kutlu doğum haftasını kutladı.  50. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve eşi İlknur Altunay, İlçe Kaymakamı Yusuf Ziya 
Çelikkaya’nın eşi Ümmühan Çelikkaya, AK Parti İlçe Başkanı Murat Atım’ın eşi Ayşe Atım, 
AK Parti İlçe Başkanvekili Suzan Dağlar Civan, Sultangazi Kadınlar Meclisi Başkanı Nurcan 
Öztürkmen ile Sultangazili kadınlar katıldı. 
Programda ilk ezanı Muhammediyeyi okuyan Bilal-i Habeşi’nin anısına İstanbul Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nde eğitim gören Habeşistanlı Bilal Nursi ezan ve Kuran-ı Kerim tilaveti 
sundu.  Programda açılış konuşması yapan Kadınca Yaşam Merkezi Onursal Başkanı 
İlknur Altunay, Peygamber Efendimiz’e selamlar göndermek amacıyla bir araya geldiklerini 
söyledi. İlknur Altunay konuşmasında Peygamber Efendimiz’in örnek kişiliğine dikkat çekti. 
Daha sonra söz alan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, haftaların en bereketlisi ve 
hayırlısı olan kutlu doğum haftasında bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. 
Başkan Altunay, “Sevgi ve hoşgörü ikliminin gönülleri kapladığı ´Kutlu Doğum Haftası’nda, 
Peygamber Efendimizin asırlar ötesinden günümüze ışık tutan hadislerini, tavsiyelerini ve 
örnek hayatını daha iyi anlamaya ve uygulamaya çalışmalıyız” dedi. 

Spor Turnuvası Başladı 

Sultangazi Kadınlar Meclisi, çocuk sahibi olamayan çiftler için umut ışığı oldu. Avrupa Şafak 
Hastanesi işbirliğiyle “Kısırlık ve Tüp Bebek” konulu seminer düzenledi. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen seminere Sultangazi Kadınlar Meclisi Başkanı Nurcan Öztürkmen ile çocuk sahibi olmak 
isteyen kadınlar katıldı.  Seminerde Avrupa Şafak Hastanesi Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Opr. 
Dr. Refahattin Yücel, kısırlık ve tüp bebek konusunda teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak 
aileleri hayallerine kavuşturduklarını söyledi.  Programda yapılan kura çekilişiyle de iki katılımcıya 
ücretsiz tüp bebek yapma imkanı tanındı. 

Kısırlık ve Tüp Bebek Semineri

Çanakkale Ruhu 

KUTLU DOĞUM ETKİNLİKLERİ
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Sultangazi Belediyesi; ilçeye kazandırdığı 
projeleri tanıtmak ve ilçe halkının görüşlerini 

almak amacıyla “İlçemi Geziyorum, Hizmeti 
Görüyorum” projesini başlattı. Proje 

kapsamında ilçe sakinleri yapımı devam 
eden hizmet kompleksleri, altyapı, çevre 

düzenlemeleri ve tematik parkları yakından 
inceleme imkanı buluyor. Gezi sonrasında ise 
Sultangazililer, Mimar Sinan Kent Ormanı’nda 

ağırlanıyor.

Gezi turlarına katılmak isteyen Sultangazililer, (0212) 459 37 99 numaralı telefonlardan müracaatlarını yapabiliyor.

İLÇEMİ GEZİYORUM 
HİZMETİ GÖRÜYORUM

Sultangazi Belediyesi, ilçeye kazandırılan 
projeleri ve hizmetleri ilçe halkının 
bilgisine sunmak amacıyla “İlçemi 

Geziyorum, Hizmeti Görüyorum” sloganıyla gezi 
turları başlattı. Program kapsamında mahalle 
muhtarlıkları önünden kalkan otobüslerle alınan 
ilçe sakinlerine, ilçeye kazandırılan ve yapımı 
devam eden projeler gezdiriliyor. Tematik 
parklar, kamu hizmet binaları, Sultangazi Kent 
Ormanları, 7 Yıldızlı Pazar Alanları, okul binaları, 
kültür merkezleri ve bilgi evlerinin yer aldığı gezi 
programında projeler hakkında bilgiler veriliyor. 
Gezi sonrasında ise Sultangazililer, Mimar Sinan 
Kent Ormanı’nda ağırlanıyor.
Gezi programına katılan grupları, Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay yalnız bırakmadı. 
Yemekte ilçe sakinleriyle bir araya gelen 
Başkan Altunay, projeler hakkında bilgiler 
verdi. Başkan Altunay, “Amacımız Sultangazi’yi 
yaşam kalitesi yüksek bir ilçeye dönüştürmek. 
Yapımı devam eden projelerimizle birlikte 
sizlerin tüm ihtiyaçlarını ilçe içinde karşılamanızı 
sağlayacağız” dedi.

Başkan Altunay Sultangazi Kent Ormanları ve 7 
Yıldızlı Pazar alanları hakkında da bilgiler verdi:
 “Önceden Kent Ormanı girilmez bir haldeydi. 
Geçen yıl ikinci etabını açtığımız Mimar Sinan Kent 
Ormanı’yla birlikte 2 milyon insan burayı ziyaret 
etti. Sultangazi Kent Ormanları, tüm İstanbul’a 
hizmet eder duruma geldi. Her yıl İzci Kampı’ndan 
1.500 öğrenci faydalanıyor. Yavrularımız bir 
hafta kaldıkları İzcilik Kampı’nda kanodan hedef 
vurma oyunlarına kadar, birçok faaliyeti uzman 

eğitmenlerimizle birlikte yapıyorlar. Onlara güven 
içinde doğal hayat koşullarında mücadele etmeyi 
öğretiyoruz. 3 mahallemiz temelini attığımız ve 
bitme aşamasına gelen 7 Yıldızlı Pazar Alanları bir 
çok fonksiyon alanını bünyesinde barındırıyor. Bu 
hizmet komplekslerinde  pazar alanı, kurban kesim 
yeri, İSMEK, aile sağlığı merkezi, çay bahçesi, 
ödeme merkezi ve sosyal donatı alanları yer alıyor. 
Pazar alanları ayrıca deprem anında sığınak olarak 
da hizmet verecek şekilde tasarlandı.”
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Sultangazi Belediyesi, ilçe genelinde 
kablosuz internet imkânı sunuyor. Ücretsiz 
olarak sunulan internet hizmeti; Sultangazi 

Kent Ormanları başta olmak üzere Masal 
Kahramanları Parkı, 50. Yıl Kültür Merkezi, 

Cebeci Şehir Parkı ve Belediye Hizmet 
Binasını kapsıyor.

Sultangazi Belediyesi, sokak hayvanlarının yazın susuzluk çekmemesi için harekete geçti. İlçedeki 
parklara suluklar yerleştiren belediye ekipleri, sulukların otomatik olarak da doldurulmasını sağlıyor. Sultangazi Belediyesi Engelsiz Eğitim Merkezi’nde eğitim gören kursiyerlere kültürel geziler düzenlendi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Engellilerle Müzeleri Geziyoruz” projesi kapsamında Rahmi Koç Müzesi 
ile Kariye Müzesi’ni gezen engelliler, farklı bir deneyim edinmenin keyfini çıkardılar. 

ÜCRETSİZ 
İNTERNET 
HİZMETİ

HAYVANLARA ÖZEL SULUKLARÖZEL ÇOCUKLARLA KÜLTÜREL GEZİLER 

Sultangazi Belediyesi, ilçe genelinde ücretsiz 
internet hizmeti sunmaya başladı. Sultangazi 
Kent Ormanları (Mimar Sinan ve Hacı 

Bektaş-ı Veli), Masal Kahramanları Parkı, 50. Yıl 
Kültür Merkezi, Cebeci Şehir Parkı ve Belediye 
Hizmet Binasında kablosuz internet kullanılmasını 
sağlıyor. Parklara ilgiyi arttıran bu uygulama 
sayesinde Sultangazililer sadece ev ve işyerinde 
değil açık havada da internetle buluştu. İnternet 
yüzünden evden dışarı çıkmayan çocuklar da açık 

havada hem güvenli interneti kullanabiliyor hem de 
arkadaşlarıyla bir araya gelme imkânı yakalıyor. 
Kablosuz olarak paylaşıma açılan internet ağına, 
dizüstü bilgisayardan veya cep telefonundan 
bağlanılabiliyor.  "Sultangazi Bld " isimli ağa 
bağlanarak kendini karşılayan ara yüze kullanıcı adı, 
cep numarasını yazmak gerekiyor. 
Sonrasında vatandaşlar cep telefonuna gelen şifre 
ile Sultangazi Belediyesi'nin internet hizmetinden 
yararlanabiliyor.

Havaların ısınmaya başlamasıyla canlıların su 
ihtiyacı giderek artış gösteriyor. Hayvanlar 
için hayati önem taşıyan su ihtiyacını 

gidermek amacıyla harekete geçen Sultangazi 
Belediyesi, sokak hayvanları için parklara suluklar 
yerleştirdi. Sultangazi Kent Ormanları, Şehit Bekir 
Cömert, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Parkı ile Mehmet 
Akif  Ersoy Parkı başta olmak üzere 30 parka 
sokak hayvanlarının susuz kalmaması için suluklar 
konuldu. Hayvanların rahatlıkla erişebileceği şekilde 
monte edilen suluklar yerden 10-15 cm. yüksekliğe 

Sultangazi Belediyesi, Engelsiz Eğitim 
Merkezi’nde eğitim gören özel çocuklara 
kültürel geziler düzenlendi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Engellilerle 
Müzeleri Geziyoruz” projesi kapsamında engellilere 
Rahmi Koç Müzesi ile Kariye Müzesi gezdirildi. 
Rahmi Koç Müzesi’nde antika arabalar, gemiler ve 
uçaklar arasında gezinti yapan özel çocuklar, tarihten 

yerleştirildi. Parklardaki sulama sistemlerine 
bağlanan sulukların yaz boyunca otomatik dolumu 
yapılacak. Öte yandan Yayla Mahallesi sakinlerinin 
ihbarı üzerine harekete geçen Sultangazi Belediyesi 
ekipleri, kanadından yaralanan şahini tedavi etti.  
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veteriner 
ekiplerince 10 gün süren tedavisinden sonra, 
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne teslim 
edildi. Hayvan severlerin ve belediye ekiplerinin 
desteğiyle tekrar hayata tutunmaya başlayan şahinin, 
hayatına devam etmesi sağlandı.

izler taşıyan koleksiyonları inceleme fırsatı yakaladı. 
Daha sonra Kariye Müzesi’ne konuk olan engelli 
öğrenciler, mimari güzellikleri yakından inceleme 
fırsatını buldular. 
Sultangazi Engelsiz Eğitim Merkezi’nde görev yapan 
öğretmenlerle birlikte 45 kişilik bir ekibin katıldığı 
gezilerde, öğrencilere merak ettikleri konularda da 
bilgiler verildi. 
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ATIK YAĞ TOPLAMA 
KAMPANYASI

Son yıllarda kızartılmış patates ve diğer 
yiyeceklerin kullanımında yaşanan artışa bağlı 
olarak bitkisel yağ atıkları çevreyi tehdit eden 

bir unsur oluşturuyor. Türkiye’de, yılda 1,5 milyon 
ton bitkisel yağın gıda amacı ile kullanıldığı, bundan 
da yaklaşık olarak 350 bin ton atık yağın oluştuğu 
biliniyor. 
Sultangazi Belediyesi, çevreyi koruma bilinciyle 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisanslı bir firma 
ile anlaşarak bitkisel atık yağların ayrı toplanması 
için kampanya başlattı. Düzenlenen kampanya 
kapsamında her 5 litre atık yağ getirene 1 litre 
ayçiçek yağı hediye ediliyor. İlçe genelindeki eğitim 
kurumlarını da kapsayan kampanyada 250 litre atık 
yağ toplayacak okullara ödül verilecek.
Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
çalışmaları ile şimdiye kadar ilçemizde 9 bin 500 
litre atık yağ topladı. Yetkililer, evlerde kızartma 
amacıyla kullanılan yağların defalarca kullanıldığında 
kanserojen hale geldiğine dikkat çekiyor. Kullanılmış 
bitkisel atık yağları lavabodan dökmek ya da çöpe 
atmak ise çevre kirliliğine neden oluyor. 1 litre atık 
yağın lavabodan dökülmesi halinde ise 1 milyon 
litre su kirlenirken, dökülen yağlar kanal borularına 
yapışarak tıkanmalarına da sebep oluyor.  

BAŞKAN ALTUNAY KAMPANYAYI 
BAŞLATTI
Sultançiftliği Mahallesi’nde kampanyayı başlatan 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, atık 
yağları alarak karşılığında ayçiçek yağı dağıttı. 
Kampanyanın çevre bilincin oluşturmasındaki 
önemine değinen Başkan Altunay, “Bu kampanyayı 
mümkün olduğunca çevrenizdekilere duyurmaya 
çalışalım. Çevre kirliliğinin önüne geçelim” dedi. 
Yıl sonuna kadar sürecek olan atık Yağ 
toplama kampanyamız ile; 
• Kullanılmış kızartmalık yağlar, diğer atıklardan 

ayrı olarak temiz ve ağzı kapaklı bir kapta 
biriktirilmeli.

• 444 23 32 numaralı Sultangazi Belediyesi 
Çağrı Merkezi telefonu ya da yetkili firmanın 
444 28 45 Alo Atık Hattı aranarak evlerde 
biriktirilen 5 litre atık yağ yetkili elemanlara 
verilerek 1 litre ayçiçek yağı alınabiliyor.

• Biriktirilen atık yağlar en geç bir hafta içinde 
evlerden alınıyor.

• Ayrıca okulların katılabileceği kampanya ile 
250 litre atık yağ biriktiren okula bisiklet 
hediye edilecek. 

Sultangazi Belediyesi, çevre kirliğinin önüne geçmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla atık yağ toplama 
kampanyası başlattı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya ile 5 litre atık 
yağ getirene 1 litre ayçiçek yağı hediye edilecek. Okulların da katılabildiği kampanyada 250 litre atık yağ 
toplayacak okullara ödül verilecek. Kampanyayı başlatan  Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
evlerden atık yağları alarak karşılığında ayçiçek yağı dağıttı.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 8. İstanbul Lale Festivali Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi’nde Lale 
Zamanı Sergisi ile başladı.  Festival, İstanbulluları tabiata ve çeşitli sanat etkinliklerine davet ediyor.

istanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen ve Nisan ayı boyunca 
devam eden, 8. İstanbul Lale Festivali, 

Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi’nde 
düzenlenen ‘Lale Zamanı Sergisi’ ile başladı. 
Serginin açılışına İstanbul Milletvekili 
Gülay Dalyan, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri Mustafa İsen, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt 
Vural, Tezhip sanatçısı ve Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Tezhip Öğ. 
Gör. Yrd. Doç. Dr. Münevver Üçer, Tezhip 
Sanatçısı Reyhan İsen, Kalemişi Sanatçısı 
MSGSÜ Kalemişi Öğ. Gör. Yrd. Doç. Dr. 
Kaya Üçer, Heykeltraş Hüseyin Suna ile çok 
sayıda işadamı ve sanatsever katıldı.
Tezhip sanatına çağdaş bir yaklaşım 
getiren sanatçılarımızdan Münevver Üçer, 
tezhiplerinde bir ilki gerçekleştirdi. Sergide 
35 eserle yer alan sanatçının 3 boyutlu 
tezhip heykelleri, ilk kez sanatseverlerle 
buluştu. Sanatçının,  bronz,  polyester, 

alçı gibi malzemelerden ürettiği 3 boyutlu 
heykellerde patine tekniğinin yanı sıra 23 
¾ karat altın varak kullanmış olması dikkat 
çekti. "Gelenek Gelecektir" felsefesi, Tezhip 
kurallarına sıkı sıkıya bağlı olan Münevver 
Üçer'in eserlerinde ön plana çıkıyor.
Tezhip sanatçısı Reyhan İsen, geliştirmekte 
olduğu kurutulmuş yaprak üzeri tezhip 
arayışlarını sanatseverlerle bu sergide 
buluşturdu. Sanatçının özenle sakladığı 
kurutulmuş yapraklar, tezhip çalışmalarında 
hatıra defterinin yaprakları gibi can buldu. 
Eserlerinde su bazlı boyalar ve 23 ¾ karat 
altın varaklar kullanan sanatçı, sergide 23 
adet eseriyle yer aldı. Nakkaş Kaya Üçer 
ise, yıllardır süre gelen Kalemişi sanatının 
restorasyon ve tasarım uygulamalarının 
yorumlarını, güncel konsept tasarımı ile Lale 
Devri'nin süsleme unsuru olan "eklektik" 
tarzı bezemelerle bu sergide sanatseverlerle 
buluşturdu. Sanatçı, sergide 7 adet eseriyle 
yer aldı.
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RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

T.C. 
SULTANGAZİ KAYMAKAMLIĞI

İLÇE GIDA, 
TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tüketebileceğin 

Kadar Al

Ekmeğini İsraf Etme

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



w
w

w
.s

ul
ta

ng
az

i.b
el

.t
r

20

Sultangazi Bülteni

Sultangazi Belediyesi, Türkiye’nin önsözünün yazıldığı Çanakkale savaşlarının yaşandığı yerlere kültür 
gezilerine devam ediyor. Modern otobüsler ve uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezi programına bu 
yıl da binlerce Sultangazili katılarak, Mehmetçiğin  ‘Çanakkale Geçilmez!’ diye haykırdığı yerleri ziyaret ediyor.

CANAKKALE’DE
 BiNLERCE SULTANGAZiLi

Canakkale Savaşları'nda ortaya konulan 
sarsılmaz vatan sevgisi, millet olma bilinci 
en büyük zenginliğimiz, en büyük gücümüz. 

Sultangazi Belediyesi, Türkiye’nin önsözünün 
yazıldığı Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı yerlere 
kültür gezilerine devam ediyor. Uzman rehberler 
eşliğinde gerçekleşen gezi programında ‘Çanakkale 
Geçilmez!’ destanının yazıldığı yerler ziyaret ediliyor.

Sultangazililer,  Kilitbahir, Hamidiye ve Mecidiye 
Tabyaları, Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş, Seddülbahir, 
Şehitler Abidesi, Sargı Yeri, 57. Alay Şehitliği 
ve Conkbayırı’nı ziyaret ederek duygu dolu anlar 
yaşıyorlar..  Ziyaret programına katılmak isteyenler 
0(212) 459 37 99 numaralı telefondan bilgi alarak 
ve belediyenin Kentli Servisi’ne müracaat ederek 
kayıtlarını yaptırabiliyor. 
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ETKİNLİKLER

SULTANGAZi’NiN BALKONLARI 

Sultangazi Belediyesi, ilkbaharın gelişini Sultangazililere 
saksı saksı çiçekler dağıtarak kutluyor. İlçe genelinde 
sürdürülen programla yıldız, sardunya ve begonya çiçekleri 
Sultangazililerin balkonlarını süslüyor. Öte yandan mahalle 
sakinleri ve esnafla da bir araya gelen Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, ilçeye yönelik görüş. öneri ve sorunları dinliyor. 

ÇiÇEKLERLE DONATILIYOR 
S

ultangazi Belediyesi, ilçe halkı ile birlikte 
ilkbaharın gelişini kutluyor. Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, ilk çiçek 
dağıtımını İsmetpaşa Mahallesi'nde 

gerçekleştirdi. Belediye çalışanları ve meclis 
üyelerinin de katıldığı programda Sultangazililer, 
çiçekleri almanın sevincini yaşadı. 
Cadde cadde, sokak sokak gezen Başkan Altunay, 
balkonlardan sarkıtılan sepetlere “Yıldız Çiçekleri”ni 
koydu. Burada yaptığı açıklamada Başkan Altunay; 

“İlçemizde yer alan binaların balkonlarını çiçeklerle 
donatıyoruz. İlkbaharın gelişinin coşkusunu 
halkımızla birlikte paylaşıyoruz” dedi
İlçe genelinde tüm mahallelerde sürdürülen 
programla yıldız, sardunya ve begonya çiçeği 
dağıtılıyor. Başkan Altunay’ın ekibiyle birlikte 
sürdürdüğü çiçek dağıtımlarıyla saksı saksı çiçekler 
evleri süslüyor. Öte yandan mahalle sakinleri ve 
esnafla da bir araya gelen Başkan Altunay. ilçeye 
yönelik görüş. öneri ve sorunları dinliyor.
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Sultangazi Bülteni

HER YERDE VE HER ZAMAN BiRLiKTE OLMAK

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, sivil toplum kuruluşları ve esnaf 
ziyaretlerini periyodik olarak sürdürüyor. 

Yapmış olduğu ziyaretlerde halkla bir araya 
gelen Başkan Altunay, ilçeye yönelik yapılan 
hizmetleri anlatırken halkın istek ve taleplerini 
dinliyor. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan 
Altunay, halk buluşmalarındaki amacın ilçenin 
gelişimine yönelik istek ve talepleri dinleyerek 
ilçemiz için ortak akılla hareket etmek 
olduğunu söyledi. Sivil toplum kuruluşları ve 
hemşehri derneklerinin önemini vurgulayan 
Başkan Altunay, “Sivil toplum kuruluşları 

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
sivil toplum kuruluşları. hemşehri dernekleri 

ve esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. 
Ziyaretlerde halkın istek ve taleplerini 

dinleyen Başkan Altunay, ilçenin gelişimi için 
ortak akılla hareket ettiklerini söyledi. 

demokrasisimizin önemli kilometre taşlarıdır. 
Sivil toplum kuruluşları demokrasinin en güçlü 
unsurlarından birisidir. Hemşehri derneklerimiz 
ise sadece yörelerine hizmet etmekle kalmıyor; 
bulundukları yere de büyük katkılar sunuyor. 
Yörelerinin gelenek ve göreneklerini koruyan 

derneklerimizin bu adetleri yaşatırken 
ilçemizin gelişimine katkı sunacak projeler 
geliştirmelerini bekliyoruz” dedi. Hedeflerinin 
ilçedeki eksiklikleri gidererek halkı memnun 
etmek olduğunu ifade eden Başkan Altunay, 
“İnsanlarımızın memnuniyeti için çalışıyoruz. 

Bu nedenle halk ziyaretlerimizle de 
eksikliklerimizi yerinde görerek halkımızın 
memnuniyetini yakalamaya çalışıyoruz. 
Çocuklarımızın geleceğine yönelik işler yapma 
gayretimizi de her zaman sürdüreceğiz” 
ifadelerini kullandı.

Cebeci Mahallesi Esnafı Gamas Mobilyacılar Sitesi

Ardahan ili Göle ilçesi Sürügüden Köyü Derneği Sultangazi Ayakkabıcılar Derneği
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ZİYARETLER

Sivas Koyulhisar Derneği Sultangazi Trabzonlular Derneği

Sinop Gerze Kahraman Eli Köyü Derneği

Ordu ili Çaybaşı DerneğiYozgat ili Kamışçık Köyü Derneği

Aksaray ili Bozcatepe Köyü Derneği Çankırı ili Hicip Yolkaya Derneği

Edirne ili Keşan ilçesi Küçük Doğanca Köyü Derneği
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Sultangazi Bülteni

İlçemi Geziyorum
Hizmeti Görüyorum

Müracaat ve Kayıt: 459 37 99

www.sultangazi.bel.tr


